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10 Bước Để Trở Thành Giáo Viên 

 

Kể từ thời khắc đầu tiên khi bạn phân vân liệu rằng giáo viên có phải là công 

việc đáng để bạn dành cả cuộc đời cho nó, dưới đây là 10 bước sẽ giúp bạn đi suốt 

một cuộc hành trình từ khi bạn bắt đầu là một sinh viên trường Sư phạm đến khi bắt 

đầu trang mới của cuộc đời trên bục giảng lớp học. 

GIÁO VIÊN VỚI NGHỀ GIÁO 

 

Kể từ thời khắc đầu tiên khi bạn phân vân liệu rằng giáo viên có phải là công 

việc đáng để bạn dành cả cuộc đời cho nó, dưới đây là 10 bước sẽ giúp bạn đi suốt 

một cuộc hành trình từ khi bạn bắt đầu là một sinh viên trường Sư phạm đến khi bắt 

đầu trang mới của cuộc đời trên bục giảng lớp học. 

 

Chào mừng các giáo viên mới vào nghề! 
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1. Suy nghĩ, suy nghĩ một cách thực sự, đó có phải là công việc dành cho 

bạn? 

Dạy học là một nghề nghiệp đầy những đòi hỏi và thử thách – liệu rằng bạn có 

chắc chắn rằng đó là điều mà bạn mong muốn? Liệu rằng bạn có có thực sự muốn 

dành thời gian cho học sinh và những người trẻ? Bạn có thực sự quan tâm đến tương 

lai của chúng? Hãy nghĩ về những người thầy tuyệt vời của mình, và những phẩm 

chất mà bạn ngưỡng mộ ở họ, sau đó tự hỏi chính mình – liệu rằng mình có những 

phẩm chất đó? 

2. Tìm hiểu về công việc giảng dạy trong bối cảnh hiện nay. 

Hãy chắc chắn rằng, bạn hiểu những yếu tố của nền giáo dục hiện đại – những 

thứ sẽ thay đổi khi bạn còn là một cô cậu học trò trên ghế nhà trường. Nói chuyện 

với những giáo viên mà bạn biết, hoặc liên hệ với thầy cô của bạn. Dành thời gian 

để làm các công việc tình nguyện liên quan đến giáo dục hoặc các câu lạc bộ dành 

cho trẻ em. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được công việc giảng dạy có phù hợp với bạn 

không? Nó cũng giúp bạn hiểu thế nào là một nền giáo dục hiện đại và cũng giúp 

bạn ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế. 

3. Bạn có các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết? 

Tất cả giáo viên cần phải có trách nhiệm trong việc dạy kĩ năng ngôn ngữ, kĩ 

năng tư duy và toán học, thế chất, kĩ năng quản lí lớp học… Liệu rằng bạn có đủ 

kiến thức và kĩ năng mà nghề nghiệp yêu cầu. 

4. Quyết định xem bạn muốn dạy cấp học nào 

Bạn muốn trở thành giáo viên cấp 1 hay cấp 2? Bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất 

khi dạy học sinh lớp mấy? Hãy nghĩ về những công việc tình nguyện hoặc những 

ngôi trường mà bạn đã thực tập – điều mà bạn thích nhất là gì? 

5. Cân nhắc xem bạn muốn dạy môn gì? 

Nếu bạn muốn trở thành giáo viên trung học, bạn có biết về môn học mà bạn 

muốn giảng dạy? Những môn học nào được đưa ra trong chương trình của Bộ giáo 

dục? Bạn có bao giờ nghĩ về “giáo dục đặc biệt” như là giảng dạy cho các trẻ có vấn 

đề về hành vi, trẻ tự kỉ, tàn tật,… 

6. Bạn có đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn, bằng cấp? 

Bạn muốn giảng dạy ở cấp 1 hay trung học, bạn sẽ cần bằng cấp chuyên môn cụ 

thể để được chấp nhận tham gia các khóa đào tạo giáo viên. Hãy tham khảo các trang 

web của các trương sư phạm để biết bằng cấp của trường nào là phù hợp, loại bằng 

cấp nào bạn cần hoàn thiện trước khi xin việc. 

7. Bạn có đủ kinh phí cho việc học? 
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Làm giáo viên nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội kiếm được nhiều tiền, bạn nên 

chuẩn bị trước tinh thần cho điều đó. Vì vậy bạn nên chuẩn bị một nguồn tài chính 

cho việc học của bản thân. 

8. Bạn muốn học ở trường đại học nào? 

Sẽ có khoảng hơn 10 trường đại học và rất nhiều trường cao đẳng tham gia vào 

quá trình đào tạo giáo viên. Tìm hiểu kĩ xem trường nào đem lại cho bạn loại bằng 

cấp tốt nhất, phù hợp nhất với công việc bạn muốn làm trong tương lai và quyết định 

nơi nào bạn muốn theo học. 

9. Hoàn thiện đơn nhập học/ hồ sơ tuyển sinh 

Bạn có thể nộp đơn nhập học đối với một số trường hoặc đăng kí xét tuyển vào 

các trường sư phạm dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia. 

10. Nhập học/ lựa chọn chuyên ngành 

Hầu hết các trường đại học sẽ yêu cầu bạn tham gia buổi phỏng vẫn để giúp bạn 

lựa chọn các khóa học. Nó sẽ là cơ hội để giải thích tại sao bạn là một giáo viên tiềm 

năng trong tương lai và chứng tỏ niềm đam mê của bạn với công việc giảng dạy. 

 

(Nguyễn Hữu Long dịch) 
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